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Інструкція
З
ВИКОРИСТАННЯ
АВТОМАТИЧНИХ
MINICOLLECT ® ДЛЯ ВЗЯТТЯ капілярної крові

скарифікатора

При натисканні на кнопку скарифікатора лезо проколює шкіру на строго
задану глибину. Використання скарифікатора Minicollect® забезпечує оптимальну
глибину і форму надрізу, що сприяє меншому розбавленню капілярної крові
міжтканинною рідиною.

Порядок дій користувача
1. Для використання скарифікатора повернути зелений запобіжник на 45 ° за
годинниковою стрілкою і витягнути його з скарифікатора.
2. Притиснути скарифікатор до передбачуваного місця проколу.
3. Натиснути на кольорову кнопку скарифікатора.
4. Після проколу лезо автоматично забирається в пластмасовий корпус, що
виключає ризик випадкового уколу лезом, або повторного використання
скарифікатора.

Процедура
Мініколлект

взяття

капілярної

крові

за

допомогою

системи

1. Вибрати пробірки, відповідні заявленим тестам, приготувати капіляри або
воронки, спиртові серветки.
2. У кришку пробірки вставляється воронка або капіляр.
3. За допомогою автоматичного скарифікатора Мініколлект (див. інструкцію з
використання) або звичайного ланцета робиться розріз на подушечці безіменного
пальця або внутрішньої поверхні п'яти (у дітей до 1 року).
4. Кров збирається в пробірку з допомогою воронки під дією сили тяжіння
(дуже важливо, щоб кров з ранки надходила самопливом або при дуже легкому
натисканні) або за допомогою капіляра під впливом капілярного ефекту.
5. Капіляр або воронка видаляється з кришки, при цьому клапан кришки
автоматично закривається.
6. Пробірку акуратно повернути навколо своєї осі 10-15 разів для кращого
змішування крові з реагентом. не струшуйте пробірку! Різке змішування може
викликати піноутворення і гемоліз!
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Використання капіляра або воронки: капіляр містить антикоагулянт ЕДТА, що
дає додатковий захист від можливої коагуляції крові. Воронка не містить
антикоагулянт, є універсальним інструментом для взяття капілярної крові.

Дослідження проб
При роботі з автоматичними гематологічними аналізаторами в пробірці
повинен залишатися достатній для даної моделі аналізатора об'єм крові.
При постановці пробірки в гематологічний аналізатор, що працює в
автоматичному режимі з використанням штативів, або в центрифугу
використовуйте спеціальні несучі пробірки-адаптери.

